
DM 2015 i Kaninhop 
den 2.-3. maj 

For 4. gang arrangerer Horsens og Omegns Kaninavlerforening DM i kaninhop i 
Egebjerghallen, Egevej 5, Egebjerg, 8700 Horsens. 

Kaninhop stammer fra Sverige, hvor man har hoppet i over 25 år. Kaninhop 
startede i Danmark i 1993 og er efterhånden vokset til en stor sport med mange 
hundrede af udøvere i Danmark fordelt over det meste af landet. 

Ved stævnet kommer der kaniner fra Sjælland, Fyn og Jylland. Der vil i alt være 
187 starter fordelt på 82 kaniner. 

Der dystes ved DM i 6 discipliner: 

 Elite lige bane - 12 spring op til 50 cm høje og maks. 70 cm lange stillet på én lang lige række 

 Elite kroget bane - 12 spring op til 50 cm høje og maks. 70 cm lange stillet på en bane á la ridebanespringning 

 Højdehop 

 Længdehop 

 Veteran lige bane - 10 spring på op til 35 cm høje og op til 45 cm lange. Dette er en klasse for gamle kaniner 
over 5 år. 

 Veteran kroget bane - 10 spring på op til 35 cm høje og op til 45 cm lange. Dette er en klasse for gamle kaniner 
over 5 år, som ikke længere  

Derudover hoppes der klasserne svær lige bane og svær kroget bane (10 spring 45 cm høje og 60 cm lange), som 
ikke er en del af danmarksmesterskaberne, men en del af programmet ved DM. 

Ofte sætter kaninerne personlige rekorder ved DM. Sidste år forsøgte en kanin at sætte verdensrekord i højdehop. 
Verdensrekorden var på det tidspunkt 100 cm, og der blev forsøgt på 102 cm. Verdensrekorden (svensk kanin) er 
nu på 105 cm, og det er spændende, om den rekord kan slås ved DM i år. 
Verdensrekorden i højdehop tilhørte i 15 år en kanin fra Horsens og var på 99,5 cm. Rekorden blev slået til de 100 
cm for et par år siden. 

Flere informationer om mesterskabet kan læses på 
arrangementets hjemmeside på http://dm2015.kaninhop.dk. 
Her kan man bl.a. se videoer af vinderne fra DM siden 2009. 

Der er gratis adgang for publikum til arrangementet. 

Programmet for arrangementet er følgende (cirkatider): 

Fredag den 1. maj: 
Kl. 18.30: Svær lige 

Lørdag den 2. maj: 
Kl. 09.00: Elite kroget 
Kl. 11.30: Svær kroget 
Kl. 13.30: Veteran kroget 
Kl. 14.30: Højdehop 

Søndag den 3. maj: 
Kl. 09.00: Elite lige 
Kl. 11.15: Veteran lige 
Kl. 12.45: Længdehop 
Kl. 15.30: Præmieoverrækkelse 

Ved spørgsmål kontakt Aase Bjerner på mobil 22 11 77 94 
                                                          (eller 75 61 77 94 før stævnet). 
Alternativt Rasmus Bjerner på mobil 25 31 93 09. 

http://dm2015.kaninhop.dk/

